
11. august 2021 

Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs Venner tirsdag 10. august 2021 klokken 18.00, 
2. møde sæsonen 2021/22, Kræmmergade 21, 9240 Nibe (formand og næstformand privat) 

Til stede 
Morten Thorsager (formand) (MT)

Hanne Nedergaard (næstformand) (HN)

Birgitte Kold Andersen (BKA) 

Luna Folsø (LF)

Joan Jacobsen (JJ)  
Peter Harald Marlborg (PM) 
Søren Overgaard Nielsen (sekretær, referent) (SON)

Trine Uldahl Nielsen (Kasserer) (TUN)


Fraværende 
Ingen 

Dagsorden 
1) Status fadølsanlæg

2) Sejlklub og donationer

3) Brug af klubhus (fredagsbar)

4) Regnskab, kontingent og medlemstilslutning

5) Planlægning af generalforsamling samt valg af dirigent

6) Eventuelt 


Referent 
Søren Overgaard Nielsen


Indledningsvis bød formandskabet på middag. Der var bestyrelsen enighed om, at middagen var 
af høj kvalitet og initiativet var rosværdigt. Sekretæren noterede, at alle medlemmer tog ikke bare 
første, men også anden gang, da maden gik rundt.


1) Status fadølsanlæg 
Formand og næstformand berettede, at er fadølsanlægget repareret uden udgifter for NSV, 
således at slanger og nødvendige reservedele er skiftet. 


2) Nibe Sejlklub og donationer 
Formanden redegjorde for, at de to Zoom 8-joller er overdraget til NS, og at NS udtrykte glæde 
ved donationen. Ligeledes redegjorde formanden for, at NSV ad hoc har doneret redningsveste og 
fiskenet til NS krabbeklub (Det skal nævnes, at formanden og næstformanden i god orden 
elektronisk indhentede bestyrelsens samtykke inden indkøb). 




3) Brug af klubhus (fredagsbar) 
Næstformanden redegjorde for, at restriktionerne for anvendelse af NS’ klubhus stadig er meget 
strikse. Det er bestyrelsens forventning, at disse restriktioner vil bliver lempet inden 
generalforsamling (se punkt 5) og inden fredagsbarens opstart, som er planlagt til fredag den 5. 
november 2021.


4) Regnskab, kontingent og medlemstilslutning 
Kasseren redegjorde for NSVs regnskab pr 31. december 2020. COVID-årets indtægter fra 
fredagsbar og kontingenter var kr. 28.457,- og omkostninger til varekøb, donationer (herunder 
Zoom 8-jolle), møder samt gebyrer til pengeinstitut udgjorde kr. 26.369,-. Således blev årets 
resultat kr. 2.088,-. NSVs egenkapital var pr 31. december 2020 kr. 45.447,-. Kasseren kunne 
ligeledes berette om stort set uændret medlemstilslutning trods COVIDs dæmpende effekt på 
NSVs aktiviteter.  


5) Planlægning af generalforsamling samt valg dirigent 
Det blev vedtaget, at NSV’s generalforsamling afholdes mandag den 20. september 2021 klokken 
18.00. I tråd med diskussionen på forrige bestyrelsesmøde, blev det besluttet, at der i forbindelse 
med generalforsamlingen afholdes et spisearrangement for for NSVs medlemmer. Der serveres 
lagsagne, salat og flutes. Prisen for en spisebillet sættes til kr. 50,-. Alt efter tilmelding bidrager 
bestyrelsesmedlemmerne til middagen ved bagning af flutes og tilberedning af lasagne. 


Formanden retter henvendelse til Ulla Borup med henblik på at bede hende opstille som dirigent 
på dette års generalforsamlinger. Indbydelse til spisearrangement og indkaldelse til 
generalforsamlingudarbejdes snarest af sekretæren. 


6) Eventuelt 
Det blev vedtaget, at der hvert år udnævnes et æresmedlem af Nibe Sejlklubs Venner dog med 
den undtagelse, at der i 2021 udnævnes to æresmedlemmer. Det almindelige kriterie for 
udnævnelse af æresmedlemmer er et mangeårigt medlemskab af NSV, solid opbakning til 
foreningens virker og en vis alder. På bestyrelsesmødet blev der truffet beslutning om dette års 
æresmedlemmer, men af hensyn til overraskelsesmomentet hemmeligholdes navnene indtil 
udnævnelsen.


Endelig var der i bestyrelsen enighed om, at allerede nu tages de første skridt til at finde 
sponsorer til dette års julebanko. Bestyrelsesmedlemmerne bør lægge hovederne i blød angående 
potentielle sponsorer og forsøgsvis forhøre sig hos sponsorkandidater.

 
Bestyrelsesmødet formelle del afsluttedes klokken 20.30


På bestyrelsens vegne


Søren Overgaard Nielsen


